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O secretário estadu-
al de Assistência Social, 
Matheus Quintal, regis-
trou boletim de ocorrência 
contra o vereador Marcelo 
Lessa (SD), após ofensas 

proferidas pelo parlamen-
tar na última semana te-
rem viralizado nas redes 
sociais. Quintal também 
enviou nota cr i t icando 
duramente o parlamentar.

O convênio que firma 
o trabalho de cooperação 
entre Petrópolis e o De-
partamento de Transporte 
Rodoviários de Janeiro 
(Detro-RJ) não está em 
vigor e na disputa pelos 
passageiros, o transporte 
clandestino continua a 
crescer no município, já 
presente vários bairros. 
Nas últimas semanas, dois 
automóveis faziam a cha-
mada “lotada” na Rua 24 
de Maio. A irregularida-
de chegou a ser levada à 
Companhia Petropolitana 
de Trânsito e Transporte 
(CPTrans), que disse estar 
apurando a denúncia.

Transporte clandestino já está em
pelo menos cinco regiões da cidade:  
falta de convênio dificulta fiscalização

Caminhoneiros de Petrópolis 
participam de protesto, mas 
não há consenso sobre greve

Secretário de Estado vai 
à polícia contra vereador 
após ataques na internet

VISITANTE DEVE APRESENTAR ESQUEMA VACINAL COMPLETO OU PRIMEIRA DOSE COM TESTE

De olho no Natal Imperial 2021, 
o prefeito interino Hingo Hammes 
publicou as regras para a realização 
de eventos em ambientes externos 
para até 3 mil pessoas. O “passaporte 
da vacina” é o principal requisito 

para entrada nos festejos. O visitante 
deve apresentar a comprovação de 
que completou o esquema vacinal 
contra a covid-19 ou então, quem 
recebeu apenas a primeira dose, deve 
apresentar também um teste com diag-

nóstico negativo para a doença. Nesta 
terça-feira (26), a empresa Dell’Arte 
Soluções Culturais venceu a licitação 
para organização da programação da 
festa natalina. O evento será realizado 
de 25 de novembro a 6 de janeiro.

Decreto da gestão Hingo prevê o 
passaporte da vacina para eventos

Está prevista para o pró-
ximo dia 1º de novembro 
uma grande paralisação na 
cidade do Rio que deve reu-
nir grupos de caminhoneiros 
autônomos de todo o Estado, 
inclusive com a participação 

de motoristas de Petrópolis. 
O objetivo do movimento 
é mostrar a insatisfação da 
categoria com os recorren-
tes reajuste do diesel entre 
outras questões que vem 
afetando a categoria. 

Petrópolis Gourmet tem novo formato especial para o Natal
Quinto maior fes-

tival gastronômico do 
país, este ano o Petrópolis 
Gourmet em sua 21ª edi-
ção sai da data tradicional 
– novembro – e é realiza-
do no mês seguinte como 
um especial de Natal.  E 
com mais uma novidade: 
além dos restaurantes, 
o evento será realizado 
um espaço aberto, o hall 
de entrada do Parque de 
Exposições, em Itaipava, 
em seu primeiro final de 
semana.  O Petrópolis 
Gourmet – Especial de 
Natal acontece de 03 a 
05 de dezembro no local 
e depois segue, de 06 a 19 
de dezembro.

O aumento no preço dos combustíveis já chegou 
em Petrópolis. Em um posto do bairro Quitandinha, 
o letreiro amanheceu marcando a venda da gasolina 
comum a R$7,44 o litro. O novo reajuste, de 7% na 
gasolina, já entrou em vigor nesta terça (26).

Novo reajuste da gasolina
chega às bombas e litro 
já alcança valor de R$ 7,44

Muitas vagas para quem 
quer iniciar vida profissional: 
CIEE tem 35 oportunidades

Tem muita oportunidade de emprego no site da Tribu-
na: confira as vagas disponíveis nos nossos classificados 
e também as do Centro de Integração Empresa-Escola.
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